
Ganu plikstiņu, Ķeraiņu

madaru, Balto balandu,

Parasto akli, Skaujošo

panātri, Ārstniecības

kumelīti, Tīruma kumelīti,

Vēja griķi, Blusu sūreni,

Tīruma pērkoni, Tīruma

zvēri, Tīruma mīkstpieni,

Parasto virzu, Parasto

krustaini, Parasto salāteni,

Sējuma krizantēmu, Tīruma

nauduli, Ārstniecības

matuzāli, Sārto panātri,

Sīko nātri, Maura sūreni,

Efejlapu veroniku...

Turpmāk savā
labības laukā
varat
nemeklēt:

Arrat®

Agricultural products

Herbicīds graudaugiem un kukurūzai



Tritosulfurons bloķē svarīgu enzīmu
(acetolaktāta) sintēzi (ALS-inhibitors).
Tritosulfurons tiek uzņemts galvenokārt caur
lapām un nezālēs pārvietojas abos virzienos:
gan uz augšu (akropetāli), gan uz leju (bazipetāli).

Dikamba pieder benzoskābes atvasinājumu
grupai, ietekmē nezāļu auksīnu darbību.
Dikamba tiek uzņemta galvenokārt ar sadīgušo
nezāļu dīgstiem un pārvietojas nezālēs
sistēmiski.
Kombinējot tritosulfurona un dikambas darbību,
tiek nodrošināts:

Plašs apkarojamo nezāļu spektrs

 Ātrs sākotnējais efekts

 Ilgstoša darbība

Iedarbības veids

Tritosulfurons

Arrats ir jauns herbicīds, kurš iznīcina visas
svarīgākās divdīgļlapju nezāles graudaugu un
kukurūzas sējumos. Tā sastāvā ietilpst divas
darbīgās vielas ar atšķirīgu iedarbības mehānismu.
Šo vielu sinerģija nodrošina augstu efektivitāti pret
ļoti plašu divdīgļlapju nezāļu spektru, tādēļ nav
nepieciešams pielāgot maisījuma partneri, lai
uzlabotu efektivitāti uz kādu no nezāļu sugām.
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Konkurējošo augu, t.i. nezāļu, barības vielu
uzņemšana tiek pārtraukta jau drīz pēc apstrādes.
Pirmie herbicīda iedarbības simptomi redzami:

no dikambas jau dažas stundas pēc apstrādes
(nezāļu deformācija, vīšana)

no tritosulfurona pēc 3-5 dienām (nezāļu 
balošana vai dzeltēšana, kurai seko pilnīga 
atmiršana, kas var ilgt vairākas nedēļas, atkarībā
no laika apstākļiem).

Ātrāka iedarbība novērojama siltos un mitros laika
apstākļos.

Arrats iekļūst nezālēs caur lapām un dīgstiem. Lai
nodrošinātu augstu un stabilu efektivitāti, Arrats
jālieto kopā ar virsmas aktīvo vielu. Tas sekmē ātrāku
herbicīda iekļūšanu augos, kā arī stabilizē efektivitāti
mazāk piemērotos laika apstākļos.
Nav ieteicams lietot graudaugos ar zālāju pasēju.

Temperatūru amplitūda Arrata darbībai ir no +5° līdz +25°C
(optimāla +10 līdz + 18°C). Silts un mitrs laiks palielina
herbicīda iedarbības ātrumu.

Arrat iedarbības efektivitāte uz nezālēm:
(0,2 kg/ha + virsmas aktīvā viela)

95 – 100%
Ganu plikstiņš
Ķeraiņu madara
Baltā balanda
Parastais aklis
Skaujošā panātre
Ārstniecības kumelīte
Tīruma kumelīte
Vēja griķis
Blusu sūrene
Tīruma pērkone
Tīruma zvēre (sinepe)
Tīruma mīkstpiene

Parastā virza

Parastā krustaine

Parastā salātene

Sējuma krizantēma

Tīruma naudulis

Parastā rudzupuķe

85 – 95%
Ārstniecības matuzāle
Sārtā panātre
Sīkā nātre
Zīda magone
Maura sūrene
Efejlapu veronika

< 70%
Persijas veronika
Tīruma neaizmirstule
Lauka vijolīte
Tīruma ilzīte

Efektivitāte pret Tīruma usni un
Vībotni ir 75 - 80%, ja apstrādes
laikā usne un vībotne ir rozetes
stadijā. Vēlāk sadīgušās usnes un
vībotnes ieteicams apkarot ar
herbicīdu MCPA.



Arrat efektivitātes izmēģinājums, Ziemas kvieši, Latvija, 2005. Smidzināts 05.05.05.

Izmēģinājumu Rezultāti

Arrat efektivitātes izmēģinājums, Vasaras mieži, Latvija, 2005. Smidzināts 02.06.05.
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Ziemājos 13-29 AS
0,20 kg/ha ARRAT

Vasarājos 13-25 AS
0,15 kg/ha ARRAT

Vislabāko efektivitāti var sasniegt

apstrādājot mazas (2-4 lapas) un

aktīvi augošas nezāles. Novēlota

lietošana var izraisīt pārejošus

“hormonu” tipa simptomus

labībai (t.i. lapu izliekšanos vai

ritināšanos), kas neatstāj negatīvu

ietekmi uz ražu. Kā arī, lietojot

novēloti, samazinās iedarbības

efektivitāte uz nezālēm.

Arrat®

Herbicīds graudaugiem un kukurūzai

Ieteikumi lietošanai
Ziemas kvieši, mieži, rudzi, tritikāle

Deva: 0,2 kg/ha + virsmas aktīvā viela.

Smidzināšana veicama pavasarī, veģetācijai

atjaunojoties, līdz graudaugu cerošanas fāzes

beigām (29 AS).

Vasaras kvieši, mieži, auzas

Deva: 0,15 kg/ha + virsmas aktīvā viela.

Smidzināšana veicama no graudaugu 3 lapu

stadijas līdz cerošanas vidum (13 – 25 AS).

Ziemas un vasaras kvieši

Lai apkarotu gan divdīgļlapju, gan viendīgļlapju

nezāles, t.i., rudzu smilgu, vējauzu, parasto

skareni u.c., ieteicams veidot tvertnes maisījumu

ar herbicīdu Monitors.

Deva: 0,15 - 0,2 kg/ha Arrats + 15 - 20 g/ha

Monitors + virsmas aktīvā viela.

Kukurūza

Deva: 0,2 kg/ha + virsmas aktīvā viela.

Smidzināšana veicama kukurūzas 2- 4 lapu

stadijā (12- 14 AS).



Pēcietekme
Nākošajā gadā pēc Arrata lietošanas citu kultūraugu audzēšanai
nav nekādu ierobežojumu. Ja graudaugi kaut kādu iemeslu dēļ
gājuši bojā, tajā pašā sezonā var pārsēt graudaugus.

Arrats ir lietus noturīgs
4 stundas pēc izsmidzināšanas.

Ieteicamais ūdens daudzums
150 - 250 litri uz 1 hektāru.

Saderība (savietojamība) ar citiem preparātiem
Arrats ir lietojams tvertnes maisījumos ar augšanas regulatoru
Cikocels, fungicīdiem Allegro Plus, Korbels, Tango Super, Mentors
u.c. un arī herbicīdiem Atribūts, Monitors.

Agricultural products

Pirms preparāta

lietošanas izlasiet

lietošanas

instrukciju!

Herbicīds divdīgļlapju nezāļu apkarošanai ziemas
un vasaras kviešu, rudzu, tritikāles, ziemas un
vasaras miežu, auzu un kukurūzas sējumos.

Reģistrācijas Nr. 0249
Reģistrācijas klase: 2.
Darbīgās vielas: Tritosulfurons 250 g/kg

Dikamba 500 g/kg
Formulācija: WG – disperģējošas granulas
Deva: 0,15 – 0,2 kg/ha + virsmas aktīvā viela
Iepakojums: 0,8 kg plastmasas pudele
Iedarbība uz nezālēm: caur lapām un dīgstiem

BASF Agro,

Vīlandes 1 – 11, Rīga, LV-1010

Tālrunis 7508250,

Tālrunis/fakss 7508251

 www.agro.basf.lv


